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Kansan ääni kuului Athenis Finlandiae 2010 -kulttuuritapahtumassa
Kolmatta kertaa 23.-28. elokuuta 2010 järjestetty Athenis Finlandiae -tapahtuma keräsi latinan- ja
kreikankielen sekä antiikin kulttuurin harrastajien ja ammattilaisten joukon Jyväskylään. Tapahtuma
houkutteli ihmisiä kansainvälisestikin tutustumaan ja syventymään aiheeseen erilaisten teemallisten
luentosarjojen ja kielikurssien kautta.
Tapahtuman suojelijana toiminut tasavallan presidentti Tarja Halonen painotti tervehdyssanoissaan
jokaisen maan todellisen rikkauden olevan sen kansan sivistys. Hän näkee Athenis Finlandiae tapahtuman oivana esimerkkinä ennakkoluulottomasta kulttuurijuhlasta, joka yhdistää elementtejä
antiikin historiasta, tieteestä ja taiteesta ja onnistuu tavoittamaan ihmisiä läheltä ja kaukaa.
Fennomaani ja piirilääkäri Wolmar Schildtin 200-vuotisjuhlavuoden kunniaksi jaettu pronssinen
Wolmar Schildt-palkinto luovutettiin tapahtuman päätöspäivänä lauantaina 28. elokuuta
maalaislääkäri Tapani Kiminkiselle. Schildtin kolleega Kiminkinen oli palkinnosta silminnähden
liikuttunut ja viihdytti paikalle saapunutta yleisöä omaperäisellä tyylillään. Tapani Kiminkinen on
edistänyt kansan hyvinvointia ja terveyttä monin eri tavoin niin Keski-Suomen, kuin koko
valtakunnan alueella. Kiminkistä on helppo lähestyä ja hänen karismaattista ilmaisuaan ymmärtää.
Tämän perusteella kansa valitsi Kiminkisen palkinnon saajaksi. Wolmar Schildtin tavoin
Kiminkinen on tullut kansan pariin auttavana ja parantavana ihmisenä.
Pitkin viikkoa Harjun vesilinnasta soinut iltasoitto kantoi tapahtuman sanomaa. Tohtori Erkki
Palménin latinaksi kääntämänä, Hannu Ikosen johtaman Studio-kuoron esittämänä Laulu
synnyinseudulle sai muodon "Elogium regionis natalis". Musiikillinen tarjonta oli läsnä myös itse
tapahtuman ohjelmassa. Lääketieteen latinan terminologiaa säesti kanteleduo Vesper Helsingistä,
Dr. Ammondt esitti kaihoisat laulunsa laineille Päijänne-risteilyllä, mieskuoro Sirkkojen
”Rempsetti” esiintyi sadoille ihmisille Kauppakadun Kompassilla. Tapahtuman päätöskonsertissa
kaupunginteatterin lavalla konsertoi ihastuttava Maria Lund.
Kauppakadun kompassilla pidetyt latinistien puheenvuorot pysäyttivät ihmiset kuulemaan
mielenkiintoisia anekdootteja ja musiikkia. Venäjän KINOVIA:n kirjeenvaihtaja Ludmila
Makoveychu Moskovasta totesikin Kompassilla Jyväskylän olevan todellinen latinankielen
pääkaupunki. Tapahtuman varsinaisella pääpaikalla, Jyväskylän yliopiston Musica-rakennuksessa
riitti asiasta kiinnostuneita kävijöitä. Tapahtuman kokonaiskävijämäärässä päästiin järjestäjän
asettamiin tavoitteisiin. Athenis Finlandiaen yhteydessä Musiikin, Kulttuurin ja Taiteen
Edistämisyhdistys ry:n julkaisemasta ”Ne mainiot helleenit” -teoksesta odotetaan tulevan menestys.
Tapahtuman verkkosivuilta www.athenisfinlandiae.com löytyvät luentojen tiivistelmät. Sivustoa
päivitetään pitkin tulevaa syksyä ensi kesän ohjelmistolla. Asiasta kiinnostuneita pyydetäänkin
tutustumaan rohkeasti sivujen sisältöön.
Musiikin, Kulttuurin ja Taiteen Edistämisyhdistys ry haluaa lausua kiitoksensa kaikille tapahtumaan
osallisena olleille, vieraille ja yhteistyökumppaneille, sekä toivottaa kaikki tervetulleiksi seuraavaan
antiikin Rooman hengessä järjestettävään Athenis Finlandiae -tapahtumaan 22.-27.8.2011.
Tervetuloa - Bene adveneris!

